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Jan Sverre Hanssen 

November er måneden for 

The Rotary Foundation. 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN:  

Om saker vi tenker, sier og gjør:  
 
- Er det sant?  
- Er det rettferdig overfor alle det 
angår?  
- Vil det skape forståelse og bedre 
vennskap?  
- Vil det være til beste for alle det 
angår?  

Vekslingskurs i desember:  
1 US$ = NOK 6,75 

 

Bidrag til månedsbrevet kan gis 
til månedsbrevredaktør 

Øivind Lågbu, 

laagbu@online.no  

eller distriktsguvernør  

Jan Sverre Hanssen, 

j-sverre@online.no  

 Årets motto 

Månedsbrev november 2014  
Rotary Distrikt 2260 
Guvernør 2014-15: Jan Sverre Hanssen 
Råde Rotary 

November ble spesiell da vi allerede 3. november fikk 

besøk av RI President Gary Huang og hans kone Corinne. 

De kom på besøk til Oslo for å treffe norske Rotarianere. 

Det er ikke hvert år vi får besøk av RI Presidenten. Les 

reportasje fra møtet i Oslo på slutten av dette brevet. 

Nå er vi allerede kommet til slutten av november, og jeg 

har gjennomført flesteparten av de obligatoriske 

Guvernørbesøkene i klubbene. Pr. i dag har jeg 12 besøk 

som gjenstår. Dette er en trivelig og lærerik del av 

guvernøroppgaven. Jeg har observert at ingen klubber er 

like. Selv om alle klubbene har felles grunnverdier 

gjennom Rotarys formålsparagraf, 4-spørsmålsprøven og 

yrkeskodeks for Rotarianere, så er klubbene et mangfold 

av prosjekter og ideer som alle peker mot mottoet 

«Service above self» eller «Å gagne andre». 

De fleste klubbene har også en ting til felles, og det er 

ønsket om økt rekruttering.  Siden 1. juli har vi nå mistet 

26 medlemmer. Likevel er det med en viss optimisme jeg 

i dag oppdaget at vi faktisk hadde økt med ett medlem 

denne måneden. 1. november var det 1804 medlemmer i 

distriktet og i dag 1805! Jeg håper nå at den negative 

trenden har snudd. Det har jeg egentlig ventet på for jeg 

har observert at de fleste klubbene virkelig tar dette på 

alvor og jobber systematisk for å få nye, unge, 

yrkesaktive medlemmer. Likevel er det langt igjen til at 

klubbenes egne mål blir oppfylt. Målet som klubbene har 

satt er 1975 medlemmer før 30. juni 2015. Det gjelder å 

ikke miste målet av syne.  
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Ny Distriktsguvernør 2017-2018.  

Jeg har ved flere anledninger uttrykt at det å være Distriktsguvernør er en fantastisk 

opplevelse og erfaring. Jeg har fått oppleve mye, jeg har lært mye om Rotary og ikke minst 

har jeg truffet mange interessante, spennende og fargerike nye mennesker. Og jeg føler at 

noen av dem har blitt mine venner.  

Derfor synes jeg det er rart og synd at det er så vanskelig å rekruttere ny guvernør for 2017 -

2018. Se dere om i klubbene, se på dere selv. Jeg er sikker på at dere kan se en 

guvernørkandidat. Vedkommende som blir nominert til Distriktsguvernør må ha 

tjenestegjort som president og må ha vært Rotarymedlem i minst 7 år ved tiltredelse. 

For en klubb er det også en berikelse og ha en guvernør. Klubben får flere oppgaver å samles 

om. Det styrker samarbeidet i klubben. 

Forslag på kandidat sendes til IPDG Elsa Nysveen, Årnes Rotaryklubb. 

 

November er The Rotary Foundation måneden. 

The Rotary Foundation er en stiftelse etablert av Rotary, med formål å støtte Rotarianernes 

arbeid med å fremme internasjonal forståelse, goodwill og fred i verden gjennom bedring av 

helse, støtte til utdannelse og bekjempelse av fattigdom. 

Stiftelsen er en nonprofit organisasjon som utelukkende får frivillige bidrag fra venner av 

Foundation og som deler stiftelsens motto: «Doing good in the World». 

Bidrag til TRF kan gis til flere forskjellige fond: 

 Annual Fund 

 PolioPlus Fund 

 Endowment Fund 

I tillegg kan det gis til spesifikke formål som fred, sykdom, rent vann, utdannelse osv. 

Rotary International og Distrikt 2260 har hatt som mål i flere år at alle Rotarianere skal gi 

100 US$ i året. «Every Rotarian, every year». Dette er en frivillig gave som gis til The Rotary 

Foundation, Annual Fund. Noen Rotarianere gir dette beløpet ved å bli trukket 50 kroner 

hver måned (autogiro) og får da også skattefritak for bidraget. 

Det er imidlertid kun en klubb i Distrikt 2260 som i 2013 – 2014 har oppnådd at alle 

medlemmene gir dette bidraget. Det er Kløfta Rotaryklubb som har gitt 102,83 $ pr medlem. 

Imidlertid er det to klubber som kom på 2. og 3. plass som puster dem i nakken. Det er 

Jessheim og Sagdalen som begge ønsker å klatre oppover på denne stigen. Også andre 

klubber hadde gode bidrag i fjor, men snittet i hele distriktet var ikke høyere enn 38 $. 
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Hva har så dette å bety for oss? 

Bidrag til Annual Fund er grunnlaget 

for det vi får tilbake fra TRF. 3 år etter 

det året pengene innbetales, fordeles 

midlene med 50% til verdensfondet 

WF og 50% til distriktenes fond DDF. 

DDF er det distriktet som disponerer 

og i år har vi fått nesten 50.000 $. 

Imidlertid er bidragene fra klubbene 

avtagende og på bakgrunn av 

innbetalingene i 2013-2014 vil vi i 

2016-2017 ikke få mer enn i 

underkant av 35.000 $.  

Så min påstand og oppfordring er at 

alle har anledning til å betale 50 

kroner i måneden til TRF Annual Fund 

og på den måten være med på å 

støtte Rotaryprosjekter over hele 

verden «Doing good in the World». 

 

RI President Gary Huang på Norgesbesøk 

Mandag 3. november var RI President Gary Huang og hans kone Corinna på besøk i Oslo. Der 

møtte de sine seks norske guvernører og ca 150 andre Rotarianere. Med i følget var også RI 

Direktør Per Høyen fra Danmark. Det ble for alle oss som opplevde det en spesiell dag, så 

også for Gary Huang og hans kone. Under middagen som dagen ble avsluttet med fortalte 

han begeistret om sin audiens på formiddagen på Slottet hos HM Kong Harald som er 

æresguvernør for Rotary i Norge. Det var for han en stor opplevelse. 

I sin tale til Rotarianerne litt senere på dagen presenterte en opplagt Gary Huang sine ideer 

for framtidens Rotary. Han tok utgangspunkt i Confusius 2500 år gamle visdomsord «Det er 

bedre å tenne et lys enn å sitte i mørket». Det viser til hans motto «Light up Rotary». Rotary 

trenger flere medlemmer til å hjelpe folk som trenger det. Skal vi lykkes med det, må vi også 

vise hva vi gjør og fortelle andre om det. «Light up Rotary»! 

Vi trenger flere medhjelpere. Det er feil å tro at vi ikke kan spørre opptatte personer. De 

fleste av disse blir med om de blir spurt. Huang ba hver enkelt av de fremmøtte om å få flere 

med i Rotary. 

 

En stolt president i Kløfta Rotaryklubb har mottatt 

vimpel for beste klubb i Distrikt 2260. 
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Gary Huang holdt en inspirerende og entusiastisk tale til om lag 150 norske Rotarianere 

 

Under møtet med RI Presidenten, presenterte hver av de norske distriktene et valgt prosjekt. 

RI President Huang var begeistret over presentasjonen av de utvalgte internasjonale 

bistandsprosjekter som drives av norske klubber i samarbeid med distrikter i Europa, Asia og 

Afrika. Prosjektene spente over et vidt spekter fra bygging av vannverk, strøm fra 

solsellepanel, utstyr til ulike helseklinikker og skoler, bistand fra barneleger samt en 

sommerskole i Norge for ungdom fra Balkan («Young Friends»). I tillegg ble det informert om 

Rotarys Handicamp Norway som samler ungdom fra hele verden. Disse presentasjonene ble 

en opplevelse for alle oss som var til stede. 
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Det var spesielt morsomt at Gary Huang fikk hilse på vår utvekslingsstudent, Tania Liu fra 

Taiwan 

Etter at møtet ble avsluttet i KS Agenda, var det klart for mottakelse hos ordfører Fabian 

Stang i Oslo Rådhus. Vi ble der tatt godt imot av ordføreren som syntes det var hyggelig å 

kunne gi denne mottakelsen til Rotary International. RI President Gary Huang takket for 

mottakelsen som han satte stor pris på og spurte Fabian Stang om han ville bli medlem av 

Rotary. Besøket ble avsluttet med en omvisning i Oslo Rådhus.   

 

RI Presidenten med sine seks norske guvernører. 

 

RI Presidentens opphold i Oslo ble avsluttet med en middag på Hotel Bristol sammen med de 

seks guvernørene og deres ektefeller. 
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Vi gratulerer jubilanter i desember: 
 

Medlemsnavn Fødselsdato Klubb År 

irem, Arne Petter 01/12/1944 Ski og Langhus Rotary 70 

Rooth, Finn 03/12/1939 Nesodden Rotaryklubb 75 

Jensen, Even Olin 03/12/1939 Onsøy 75 

Solberg, John 05/12/1939 Halden Rotary Klubb 75 

Bjor, Åge 10/12/1944 Tune Rotaryklubb 70 

Meyer, Jan Martens 12/12/1939 Nesodden Rotaryklubb 75 

Forsberg, Carl Alfred 12/12/1934 Kråkerøy 80 

Hatling, John 14/12/1939 Nordby 75 

Stormoen, Paul Asgeir 15/12/1954 Gjersjøen 60 

Henriksen, Errol 15/12/1954 Råde Rotaryklubb 60 

Maurtvedt, Helge 17/12/1934 Trøgstad 80 

Gjære, Jan 17/12/1964 Sagdalen 50 

Rustad, Svein Erik 21/12/1944 Jessheim 70 

Lund, Per 21/12/1939 Lørenskog Vest 75 

Løken, Asbjørn 21/12/1944 Lørenskog Vest 70 

Koren, Petter Fridtjof 22/12/1964 Moss 50 

Kihl, Hans Christian 22/12/1964 Råde Rotaryklubb 50 

Pettersen, Tore 23/12/1954 Sarpsborg 60 

Hovdedalen, Johan 23/12/1934 Mysen Rotary klubb 80 

Wøllo, Steinar 25/12/1944 Kløfta 70 

Ruud, Øyvind 30/12/1944 Lørenskog 70 

 


